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Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č. 10/2012  
zo 14. februára 2012  

 

Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
§ 15 ods. 2 písm. a) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:  
 

§ 1  
Úvodné ustanovenie  

   
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravuje zriaďovanie, 
pravidlá tvorby a používania účelových peňažných fondov (ďalej len „fond“) mestskej časti 
Bratislava - Ružinov (ďalej len „mestská časť“).  

§ 2  
Fondy  

   
(1) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov zriaďuje tieto fondy:  
1. fond rozvoja bývania,  
2. rezervný fond.  
   
(2) Prostriedky fondov sú vedené na osobitnom účte v banke.  
 
(3) Správu fondov vykonáva starosta mestskej časti.  
   
(4) Finančné prostriedky fondov podľa ods. 2 bod 1. a 2. sa používajú prostredníctvom 
príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti okrem prevodov prostriedkov medzi 
jednotlivými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky fondov použijú len na 
vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti v 
priebehu rozpočtového roka.  
 

§ 3  
Osobitné ustanovenie  



 
Zásady pre tvorbu a čerpanie jednotlivých fondov tvoria prílohy tohto nariadenia:  
1. fond rozvoja bývania - príloha č. 1,  
2. rezervný fond - príloha č. 2.  

§ 4  
Zrušovacie ustanovenie  

   
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  
č. 13/2005 štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava - Ružinov.  

§ 5  
Účinnosť  

   
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2012.  
 
 
                                                                                                        Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                   starosta  
   
___________________________________________________________________________ 

Príloha č. 1 VZN č. 10/2012  
 
 

Zásady pre tvorbu a čerpanie  
fondu rozvoja bývania  

 
   

Článok 1  
Účel fondu  

   
Účelom fondu je najmä obnova a rozvoj bytového fondu a výstavba a obnova infraštruktúry 
na území mestskej časti.  
   

Článok 2  
Zdroje tvorby fondu  

 
   
1/ prebytok rozpočtu mestskej časti za uplynulý rozpočtový rok,  
   
2/ príjmy z prevodov vlastníctva bytov, nebytových priestorov, domov a pozemkov:  
a) príjmy z prevodu vlastníctva bytov zverených do správy mestskej časti v dohodnutých 
lehotách  
    splátok,  
b) príjmy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov a domov zverených do správy mestskej 
časti  
    v dohodnutých lehotách splátok,  
c) príjmy z prevodu vlastníctva zastavaných a priľahlých pozemkov vo vlastníctve mestskej 
časti,  
d) príjmy z prevodu vlastníctva zastavaných a priľahlých pozemkov zverených do správy 



mestskej  
    časti,  
e) príjmy z prevodu vlastníctva bytov vo vlastníctve mestskej časti,  
f)  príjmy z prevodu vlastníctva nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti,  
   
3/ zostatok fondu z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných 
operácií.  

Článok 3  
Použitie fondu  

   
Prostriedky fondu možno použiť na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu 
infraštruktúry na území mestskej časti, najmä:  
   
a) na obnovu a údržbu bytov, nebytových priestorov, obytných domov zverených do správy  
    mestskej časti,  
b) na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody a 
ostatných  
    vykurovacích zariadení, ktoré zostávajú v majetku mestskej časti,  
c) na bytovú výstavbu,  
d) na výstavbu a obnovu zariadení na sociálne ubytovanie občanov mestskej časti a zariadení  
    poskytujúcich sociálne služby občanom mestskej časti,  
e) na výstavbu a obnovu infraštruktúry v súvislosti s bytovou výstavbou a výstavbou zariadení 
na  
    sociálne ubytovanie občanov,  
f) na obnovu infraštruktúry existujúcej zástavby,  
g) na obnovu obytných vnútroblokov a detských ihrísk,  
h) ako doplnkový zdroj na krytie nákladov spojených s administratívou a právnou službou pri  
    prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru,  
i)  na poskytnutie návratných bezúročných pôžičiek pre individuálnych stavebníkov v rámci  
    mestskej časti.  

Článok 4  
Pôsobnosť  

 
1/ O tvorbe a čerpaní fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo, ktoré určuje rámec pre návratné 
finančné výpomoci a schvaľuje jednotlivé nenávratné výdavky.  
   
2/ O vyrovnaní časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového 
roka a o poskytnutí návratných pôžičiek pre individuálnych stavebníkov rozhoduje starosta.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Príloha č. 2 VZN č. 10/2012  
 

Zásady pre tvorbu a čerpanie  
rezervného fondu  

 
 



Článok 1  
Účel fondu  

   
 
Účelom fondu je krytie výdavkov nezabezpečených rozpočtovými príjmami mestskej časti.  

Článok 2  
Zdroje tvorby fondu  

 
1/ zostatok fondu z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných 
operácií,  
   
2/ minimálny ročný prídel 10% z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok, pokiaľ 
právne predpisy neustanovia inak,  
   
3/ prevody finančných prostriedkov z iných fondov.  

Článok 3  
Použitie fondu  

   
Prostriedky fondu možno použiť na:  
 
a) úhradu schodku rozpočtu mestskej časti,  
   
b) krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka,  
   
c) ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie  
    havarijného stavu majetku mestskej časti alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými  
    pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté 
príjmami  
    bežného rozpočtu mestskej časti.  

Článok 4  
Pôsobnosť  

   
1/ O tvorbe a čerpaní fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.  
   
2/ O vyrovnaní časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového 
roka rozhoduje starosta.  
   
 
  
 


